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॥ கா வி ேவ வராதி³ ேதா ர ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
நம: வி வ தா²ய ேத³வவ ³யபதா³ய ேத ।
கா ேஶஶாவதாேர ேம ேத³வேத³வ யுபாதி³ஶ ॥ 1॥
மாயாதீ⁴ஶ மஹா மான ஸ வகாரணகாரண ।
வ ேத³ த மாத⁴வ ேத³வ ய: கா சாதி⁴தி ட²தி ॥ 2॥
வ ேத³ த த⁴ மேகா³ தார ஸ வகு³ யா த²ேவதி³ன ।
க³ணேத³வ டு⁴ டி⁴ராஜ த மஹா த வவி ⁴னஹ ॥ 3॥
பா⁴ர ேவாடு⁴ வப⁴ தாநா ேயா ேயாக³ ரா த உ தம ।
த ஸடு⁴ டி⁴ த³ ட³பாணி வ ேத³ க³ கா³தட தி²த ॥ 4॥
ைப⁴ரவ த³ ராகரால ப⁴ தாப⁴யகர ப⁴ேஜ ।
து³ டத³ ட³ஶூல ஷத⁴ர வாமா ⁴வசாரிண ॥ 5॥
கா பாபஶமனீ த³மனீ து³ டேசதஸ: ।
வனி: ேரணி சாவிமு தபுரீ ம யஹிதா ப⁴ேஜ ॥ 6॥

நமாமி சதுராரா ⁴யா ஸதா³ऽணி னி தி²தி கு³ஹா ।
க³ ேக³ைப⁴ரவீ ³ரீகுரு க யாணி யாதநா ॥ 7॥

ப⁴வானி ர ா ன ேணஸ ³வ ணிதகு³ேணऽ பி³ேக ।
ேத³வ ஷிவ ³யா பு³மணிக ணிகா ேமா தா³ ப⁴ேஜ ॥ 8॥
இதி கா வி ேவ வராதி³ ேதா ர ஸ ண ।
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